
Arbetstitel:  Social hållbarhet 

Ursprung:  Det finns ett tydligt behov av att arbeta mer aktivt och med ett 

helhetsperspektiv kring hållbarhet i kommunen. Den årliga kartläggningen som 

beredningarnas uppdragsförslag baseras på visar ett fortsatt behov och en 

prioritering att arbeta med social hållbarhet och sätta politisk viljeriktning.  

Uppdragsförslaget tar stöd i kommunens:  

o PM omvärldsanalys,  
o Vision,  
o Framtidsförklaring. 

Bakgrund:  

(Behovsbeskrivning, 

varför är det viktigt att 

det genomförs?) 

Världen håller på att förändras, och vi står inför stora utmaningar i långsiktiga 

frågor kopplat till social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet; utanförskap, 

klimatförändringar, cirkulär ekonomi och ett förändrat politiskt landskap. 

Hållbarhetsfrågan är viktig för invånarna och studier visar att kommuner som 

anses attraktiva arbetar aktivt med denna fråga (Sverigestudien, 2020). 

I årsplanen för beredningarna 2021 gavs beredning 2 ett uppdrag för färdplan 

mot social hållbarhet. Detta med möjlighet till förlängning då ett sådant arbete 

kräver en längre tidshorisont. Det finns ett tydligt behov av att arbeta mer aktivt 

och med ett helhetsperspektiv kring hållbarhet i kommunen. För att uppfylla 

fullmäktiges beslut om en färdplan mot hållbarhet 2020 (§125) kan beredning 2 

arbeta vidare utifrån den sociala kartläggning som tagits fram under 2021 som 

identifierar flera utmaningar men även möjligheter. Detta tillsammans med 

referensgruppen som de arbetat med under året. Det finns ett värde av att låta 

beredning 2 arbeta vidare med frågan i redan uppstartade nätverk med 

tjänsteorganisationen och nära kontakt med Länsstyrelsen. Det skulle innebära 

en naturlig fortsättning på deras nuvarande uppdrag. 

För att peka ut de bästa formerna för en långsiktig process finns det ett behov 

att utifrån beredning 2 arbete låta dem genomföra ett förarbete för social 

hållbarhet som pekar på politisk viljeriktning och identifierar prioriterade 

områden. Detta ska sedan vara ett underlag för framtida styrdokument och ge 

tjänsteorganisationen en riktning att jobba mot. Detta var ett framgångsrikt 

arbetssätt för ekologisk hållbarhetsplan och det dokument som nu tas fram. 

Kommunfullmäktiges beslut i juni 2020 §125 innebär att vi behöver fortsatt 

arbeta tillsammans, där politiken ska vara en självklar del av arbetet.  

Uppdragsbeskrivning: Kommunfullmäktiges beslut i juni 2020 §125 innebär att vi behöver fortsatt 

arbeta tillsammans i detta omfattande arbete. Politiken ska fortsätta vara en 

självklar del av detta. Uppdraget innebär att beredning 2 fortsätter med sitt 



nuvarande uppdrag för social hållbarhet men med fokus politiska viljeriktningar 

som ett förarbete till framtida styrdokument.  

Uppdraget innebär att ta fram ett förarbete där politiska ambitioner, 

prioriterade områden, målsättningar och förslag till arbetssätt beskrivs. 

Beredningens uppdrag ska även fortsatt vara att: 

o bevaka och följa upp kommunens arbete med frågan om social 

hållbarhet i enlighet med KF beslut 2020 § 125,  

o identifiera mekanismer i samverkansarbetet som leder till ambitioners 

förverkligande tillsammans med tjänstepersoner, 

o stödjer referensgruppen från tjänsteorganisationen med att skapa 

möjligheter för hållbarhetsarbete genom att initiera, utveckla och 

samordna tvärsektoriellt arbete, 

o verkar som referensgrupp samt, 

o verkar som stöd och utförare av dialog med invånarna 

(medborgardialog) i linje med arbetet. 

Syfte:  

(Vad ska uppdraget 

leda fram till?) 

Syftet med uppdragsförslaget är att arbeta vidare med social hållbarhet och 

arbeta kring ett förarbete där politiska prioriteringar och vilja definieras. Syftet 

är även i linje med KF beslut § 125 att skapa större kunskap och förståelse 

bland politiker och i förlängningen chefer och medarbetare i Ängelholms 

kommun för hållbarhetsarbetet.  

Beredningsstorlek: 13 ledamöter 

Resultat av uppdraget:

  

Resultatet av uppdraget innebär ett gediget förslag till förarbete inför framtida 

styrdokument för social hållbarhet. 

Medborgardialoger: Beredningarna ska arbeta med frågor som är viktig för medborgarna. 

Omvärldsbevakning visar att frågan är viktig för medborgarna. I beslutet från 

KF 2020 § 125 står det att arbetat kommer innebära dialoger med 

civilsamhället, där är beredningarnas inarbetade former för medborgardialog en 

fördel. 

Planeringshorisont:

  

Januari 2022 till september 2022. Avrapportering till KF presidium 

kontinuerligt, med samlad uppföljning och rapportering till KF september 2022. 

 

 


